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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:46673-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi gromadzenia oraz scalania danych
2019/S 021-046673

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 001-000645)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
Warszawa
00-926
Polska
Osoba do kontaktów: Konrad Chądzyński
E-mail: dyr.generalny@gugik.gov.pl 
Faks:  +48 226283467
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gugik.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Pozyskanie danych wysokościowych
Numer referencyjny: BDG-ZP.2610.36.2018.GI

II.1.2) Główny kod CPV
72314000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pozyskaniu danych wysokościowych w technologii
lotniczego skanowania laserowego i dostarczeniu do Zamawiającego danych pomiarowych, numerycznego
modelu terenu oraz numerycznego modelu pokrycia terenu. Przedmiot zamówienia będzie realizowany dla

części województw kraju o łącznej powierzchni około 39 640 km2 i charakteryzuje się dwoma standardami
produktów. Standard 1 wiąże się z dostarczeniem do Zamawiającego m.in. danych pomiarowych o gęstości
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minimum 4 pkt/m2, natomiast Standard 2 wiąże się z dostarczeniem do Zamawiającego m.in. danych

pomiarowych o gęstości minimum 12 pkt/m2.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części, z czego Części 1, 2, 3 dotyczą opracowania produktów w
Standardzie 1, natomiast Części 4 i 5 dotyczą opracowania produktów w Standardzie 2.
Informacje szczegółowe zamieszczone są w załącznikach nr 1A oraz 1B do SIWZ (Szczegółowy Opis
Przedmiotu Zamówienia).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

28/01/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 001-000645

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
3. POTENCJAŁ TECHNICZNY
c) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dla każdej części zamówienia na
jaką składa ofertę, będzie dysponował na etapie realizacji umowy odpowiednimi urządzeniami technicznymi do
wykonania zamówienia, które spełniają następujące wymagania:
— 2 (dwoma) samolotami przeznaczonymi do wykonywania lotniczego skanowania laserowego, z których
każdy będzie wyposażony w urządzenie dGPS/INS do ciągłego pomiaru orientacji przestrzennej i każdy będzie
posiadał możliwość montażu lotniczego skanera laserowego, o którym mowa poniżej,
— 2 (dwoma) lotniczymi skanerami laserowymi.
UWAGA:
W przypadku wymagań dot. potencjału technicznego niedopuszczalne jest dysponowanie tym samym sprzętem
w różnych częściach zamówienia jak również występowania tego samego sprzętu kilkukrotnie w ramach
złożonych ofert.
Powinno być:
3. Potencjał techniczny
c) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dla każdej części zamówienia na
jaką składa ofertę, będzie dysponował na etapie realizacji umowy odpowiednimi urządzeniami technicznymi do
wykonania zamówienia, które spełniają następujące wymagania:
— 1 (jednym) samolotem przeznaczonymi do wykonywania lotniczego skanowania laserowego wyposażonym
w urządzenie dGPS/INS do ciągłego pomiaru orientacji przestrzennej i posiadającym możliwość montażu
lotniczego skanera laserowego, o którym mowa poniżej;
— 1 (jednym) lotniczym skanerem laserowym.
Uwaga:
W przypadku wymagań dot. potencjału technicznego niedopuszczalne jest dysponowanie tym samym sprzętem
w różnych częściach zamówienia jak również występowania tego samego sprzętu kilkukrotnie w ramach
złożonych ofert.
Numer sekcji: IV.2.2
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Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 08/02/2019
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 13/02/2019
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 08/02/2019
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 13/02/2019
Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


